


„ S težkim srcem opazujemo kako nekoč tako živahno športno življenje na 
pobočju Sv. Petra počasi ugaša. Smučišče, Trim steza in še marsikaj 
drugega so nekdaj bogatili naš lep mali hribček. 

Z namenom da oživimo to našo staro športno tradicijo smo zavihali rokave 
in se lotili dela. S skupnimi močmi nam je uspel prvi majhen korak, ko smo 
prostovoljci obnovili eno telovadno postajo bivše Elanove Trim steze. 
Želimo pa si še veliko več.

Prostovoljsko delo povezuje ljudi, gradi prijateljstva, ustvarja nove skupne 
vrednote ter stvari in omogoča, da vsak s svojim delom ustvari nekaj 
trajnega za skupnost v kateri živi.

Obnovitev stare Krpinske trim steze je naš prvi prostovoljski poizkus in kdo 
ve kje se bo naša pot končala, če stopimo skupaj in si pomagamo pri 
uresničitvi projektov v katere verjamemo.

Za to pa potrebujemo tudi tvojo pomoč ! “



Trim steza bo potekala ob bivšem Elanovem 

smučišču v Krpinu z začetkom nedaleč stran od 

parkirišča (pri piknik prostoru) in koncem na vrhu 

hribčka Sveti Peter. Celotno trim pot se bo dalo 

prehoditi oziroma pretelovaditi v 30-60 minutah.

Na poti, ki bo vodila tako skozi gozd kot tudi ob 

robu smučišča, kjer bo možen prelep pogled v 

dolino, bo 8 različnih športnih postaj ter 

obnovljena nekdanja plezalna stena z klini in 

jeklenicami.

Cilj takšnega poteka poti je omogočiti tako mladim 

kot starejšim obiskovalcem Sv. Petra ter 

Sankaške koče, da se povzpnejo na vrh preko 

nove, bolj zanimive, razgibane in športno 

obarvane poti. 



Nekaj metrov pod staro plezalno steno se nahaja

lepa manjša ravnica, ki je trenutno povsem 

zaraščena a zelo primerna za zadnjo postajo naše 

krpinske Trim steze. Tej postaji potem sledi le še 

obnovljena plezalna stena in pa vzpon na vrh Sv. 

Petra, ki je tudi zadnji akt športnega podviga.

Konstrukcija te trim postaje izvira iz trenutno 

izjemno popularne oblike vadbe na prostem 

imenovane Ninja Warrior, ki je primerna tako za 

odrasle kot tudi za otroke, kar je tudi namen 

celotne Trim steze, namreč privabiti k vadbi vse 

generacije.

Vadba na njej omogoča odlično možnost za 

urjenje spretnost rok in vzdržljivost zgornjega dela 

telesa.



To ne bo klasična trim postaja, temveč s 

preprekami ter izzivi prepleten del poti, ki se 

vije skozi spodnji gozdiček. 

Vadeči bo poskušal kar se da dolgo skakati iz 

ovire na oviro brez da bi se pri tem dotaknil 

tal. Na poti bo naletel na različne vrste 

preprek katere bodo od vadečega zahtevale 

precej spretnosti, če jih bo želel brez napake 

uspešno premagati.

Ciljl Trim steze je poleg moči in vzdržljivosti 

razvijati tudi motorične spretnosti vadečih.



Celoten projekt obnove Trim steze v 
Begunjah se je pričel z obnovo edine 
telovadne postaje, ki jo v toku let še ni uničil 
čas. S skupnimi močmi in pomočjo Elana 
smo prostovoljci uspeli obnoviti star telovadni 
kozolec in tako krpinskem smučišču zopet 
vdahnili nekaj športnega duha.

Telovadni kozolec katerega smo poimenovali 
„Trim koliba“ je zelo popularen in v njem radi 
telovadijo številni pohodniki na Sv. Petra, 
ravno tako priljubljen pa je tudi pri otrocih, ki 
radi plezajo po ogrodju kozolca, stropni 
lestvi, se guncajo na krogih…tako za trening 
kot tudi za igro je domišljiji prepuščena 
prosta pot. 

PO OBNOVI

PREJ



Ta postaja, ki se bo nahajala ob robu pašnika bo 

omogočala neverjetno število vaj za krepitev 

trebušnih mišic. Ravno tako pa bo na njej možno 

izvajati tudi vaje z lastno telesno težo, ki bodo 

okrepile hrbtne  ter prsne mišice.

Ob vsaki postaji na Trim stezi bo nameščena tabla 

kjer si bodo vadeči lahko pogledali osnovne vaje, 

ki jih lahko na določeni postaji izvajajo. Treba pa 

je poudariti, da se posamezne postaje lahko z 

malo izvirnosti uporabljajo tudi še na mnogo 

drugih načinov.

Glavni material iz katerega bo narejena ta 

telovadna postaja, tako kot tudi večina 

drugih, je les. 



Ker je ob zgornji postaji bivše smučarske žičnice 

malo več prostora smo si tu zamislili malce daljšo 

telovadno postajo, ki bo od vadečega zahtevala 

prav vse koordinativne spretnosti, da jo bo uspel 

premagati.

Cilj bo sprva po vrvi preplezati od enega konca do 

drugega in nato pot takoj nadaljevati čez prepreke 

in na koncu še različno postavljene valje. Vse to 

pa mora vadeči, ravno tako kot pri nekaterih 

drugih postajah, doseči brez da bi padel z ovire 

oziroma stopil na tla.

Pozicija kjer se bo nahajala postaja je naravnost 

imenitna in nudi čudovit pogled v dolino in na 

sosednje vrhove hribov.



To bo zadnja postaja na odprtem preden se trim

potka poda v gozd in proti zadnji osmi postaji in 

plezalni steni. Ravno tako kot pri prejšnji postaji je 

pogled v dolino od tu prečudovit.

Gre za bolj klasično obliko telovadne postaje, ki je 

namenjena treningu moči in eksplozivnosti nog. 

Omogoča tako vaje z obremenitvijo kot tudi vaje 

za stabilizacijo in spretnost. Močne in eksplozivne 

nožne mišice so predpogoj za večino športnih 

disciplin in zato smo prepričani da bodo to postajo 

športniki uporabljali s pridom in veseljem.

Območje kjer se bo nahajala postaja je trenutno 

še precej zaraščeno in ga bo treba pred 

postavitvijo temeljito očistiti.



Plezalna stena je v obstoju že vrsto let a se je s 

časom del gozda kjer se nahaja zarasel in tako je 

tudi ta lepa a kratka (z klini in jeklenicami 

opremljena) plezalna pot utonila v pozabo. 

Naš cilj jo je obnoviti in očistiti ter jo s tem 

ponovno oživiti. Resnici na ljubo je potrebno reči, 

da z njeno višino, ki znaša približno 12 metrov 

sigurno predstavlja določeno nevarnost za njene 

uporabnike. Zato smo se odločili speljati tudi pot 

okoli nje, tako da bodo tisti, ki si je ne bodo želeli 

ali drznili preplezati lahko izbrali bolj varno pot 

naprej do vrha Sv. Petra kjer se bo naša trim pot 

tudi končala.

PRED 40 LETI DANES



▪ Trim steza v Krpinu je bila zgrajena leta 1975 na pobudo Telovadnega
društva Partizan, Elana in Zveze za telesno kulturo

▪ Najprizadevnejši za postavitev trim steze so bili Franci Cvenkelj, Bojan 
Marinšek, Julij Arh ter projektant igrišča in trim steze Stane Kozamernik.

▪ 15 postaj je bilo razporejenih širom pobočja Sv. Petra

▪ Namenjena je bila širšemu krogu ljubiteljev narave in športne rekreacije

▪ Citat iz govora ob dnevu otvoritve 25. Maja 1975:

„Poleg izredno velikega pomena, ki ga ima šport za zdravje ljudi, je zelo pomembno 
dejstvo, da je šport eden od najtrših mostov v medčloveških odnosih, da prispeva k 
medsebojnem zbližanju človeka s človekom, ljudi, narodov. To vlogo ima tudi športna 
rekreacija, saj tvori krog ljudi – ljubiteljev, jih druži in zbližuje, kar je v današnjem 
času, ko smo le vsi bolj vase zaprti, izredno pomembno.“ ☺



SKUPAJ NAM USPE !


